
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 10/04/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital 
do Concurso Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO, de 16/01/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 FISIOTERAPEUTA 



 

PARTE I - FISIOTERAPEUTA 
 
01 - De acordo com a Lei nº 6.316/75 do Conselho Federal 
e dos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, na 
fixação das penas disciplinares serão levados em 
consideração, EXCETO: 

A) Quantidade de tempo de exercício profissional do 
infrator. 

B) Grau de culpa do infrator. 
C) Consequências da infração. 
D) Antecedentes profissionais do infrator. 
E) Circunstâncias atenuantes e agravantes. 

 
02 - É o estudo “das forças que produzem o movimento ou 
resistem a ele”. Esse conceito refere-se a: 

A) Cinemática. 
B) Cinesiologia. 
C) Osteocinemática. 
D) Cinética. 
E) Artrocinemática. 

 
03 - Plano cardinal que divide o corpo nos lados direito e 
esquerdo. A frase anterior relaciona-se a: 

A) Plano frontal. 
B) Plano transverso. 
C) Plano coronal. 
D) Plano horizontal. 
E) Plano sagital. 

 
04 - No estudo dos movimentos do corpo humano é 
importante compreender o papel das alavancas. Assinale a 
alternativa abaixo que indica uma característica referente às 
alavancas de primeira classe: 

A) São como um carrinho de mão. 
B) São como uma gangorra ou uma balança. 
C) São as mais comuns do corpo humano. 
D) Acontecem na maioria dos movimentos de cadeia 

aberta. 
E) Raramente possuem vantagem mecânica sobre as 

forças de resistência. 
 
05 - “Neurônios que inervam o músculo esquelético 
possuem características de membrana que lhes permitem 
reagir ao fornecimento de estímulo”. Essa capacidade é 
chamada de: 

A) Despolarização. 
B) Potencial de ação. 
C) Período refratário. 
D) Irritabilidade. 
E) Hiperpolarização. 

 
06 - Apresenta como dermátomo a porção medial do braço 
e antebraço até os dedos indicador, médio e anelar; e como 
miótomo os desviadores ulnares, extensores e adutores do 
polegar. O texto refere-se à raiz nervosa: 

A) C6 
B) C7 
C) C8 
D) T1 
E) C4 

 
 

07 - Na avaliação do nervo facial abducente, que ação deve 
ser solicitada ao paciente?  

A) Olhar para baixo. 
B) Franzir a testa. 
C) Franzir o nariz. 
D) Olhar para cima. 
E) Olhar lateral. 

 

08 - “Nos adultos, existe um discreto desvio fisiológico 
em valgo entre o úmero e a ulna, quando o antebraço 
encontra-se em supinação e o cotovelo em extensão”. O 
texto refere-se a:  

A) Sinal triangular. 
B) Cúbito valgo. 
C) Cúbito varo. 
D) Ângulo de carregamento. 
E) Deformidade em coronha de revólver. 

 
09 - A laserterapia é indicada no tratamento de lesões dos 
tecidos moles. O processo de reparo do tecido muscular 
envolve algumas das etapas abaixo, EXCETO: 

A) Remoção dos componentes celulares lesionados. 
B) Proliferação de células satélites. 
C) Formação das células de Schwann. 
D) Fusão das células satélites. 
E) Formação de novos miotúbulos. 

 
10 - São benefícios terapêuticos causados pelo uso da 
turbulência durante uma sessão de hidroterapia, EXCETO:  

A) Redução do tônus. 
B) Manutenção e ganho de força. 
C) Aumento da resistência muscular. 
D) Melhora do equilíbrio. 
E) Melhora da coordenação motora. 

 
11 - Mobilidade é a habilidade de segmentos do corpo de se 
moverem ou serem movidos. Diante disso, assinale a 
alternativa mais adequada que indica as características das 
mobilidades passiva e ativa, respectivamente:  

A) Requer ativação neuromuscular; Depende da 
extensibilidade dos tecidos contráteis. 

B) Depende da extensibilidade dos tecidos moles; 
Requer também ativação neuromuscular. 

C) Ambas dependem apenas da extensibilidade dos 
tecidos moles. 

D) Ambas dependem apenas da ativação 
neuromuscular. 

E) Depende da extensibilidade de tecidos contráteis e 
da ativação neuromuscular; Depende da 
extensibilidade de tecidos não contráteis. 

 
12 - A identificação de fatores de risco fornece bases para a 
tomada de decisão clínica do fisioterapeuta. São fatores de 
risco de osteoporose, EXCETO: 

A) Obesidade. 
B) Histórico familiar. 
C) Pós-menopausa. 
D) Uso prolongado de corticosteroides. 
E) Tabagismo. 

 
 
 



 

13 - De acordo com a Lei nº 8.080/90, as atividades de 
pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em 
saúde são co-financiadas pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) e pelas demais entidades listadas abaixo, EXCETO: 

A) Universidades. 
B) Instituições de financiamento. 
C) Instituições de fomento. 
D) Estados e municípios. 
E) Receita própria das instituições executoras. 

 
14 - As perdas no desempenho visual de idosos podem ser 
compensadas pelas providências ergonômicas abaixo, 
EXCETO: 

A) Aumentar a iluminação e o contraste. 
B) Evitar ofuscamento. 
C) Apresentar simultaneamente estímulos parecidos. 
D) Fornecer pistas em situações de percepção de 

profundidade. 
E) Aconselhar a correção óptica. 

 
15 - O útero aumentado durante a gestação pode comprimir 
dois vasos sanguíneos importantes quando a mulher deita-
se na posição supina. É a chamada Síndrome Hipotensiva 
Supina. Assinale a alternativa que indica quais são esses 
vasos:  

A) Veia lombar ascendente e veias ilíacas comuns. 
B) Aorta e veias ovarianas. 
C) Aorta e veia cava inferior. 
D) Veia cava inferior e veias vaginais. 
E) Veias vesicais e veias uterinas. 

 
16 - “Pode começar logo após a menarca e se refere à dor 
relacionada com o excesso de prostaglandinas, causando 
contrações musculares uterinas dolorosas”. Fisioterapeutas 
têm tratado com sucesso essa alteração. O texto relaciona-
se a:  

A) Dismenorréia primária. 
B) Pubalgia. 
C) Amenorréia. 
D) Tensão pré-menstrual. 
E) Coccialgia. 

 
17 - “Nível ideal previsto de melhoria na função do paciente 
e o tempo necessário para atingi-lo”. O texto refere-se a:  

A) Diagnóstico. 
B) Prognóstico. 
C) Feedback. 
D) Intervenção. 
E) Avaliação. 

 

18 - O baqueteamento digital é um “inchaço na parte 
distal dos dedos e artelhos, acompanhado pela perda do 
ângulo normal entre o leito ungueal e a pele”. Ele está 
associado a doenças que provocam: 

A) Hiperbilirrubinemia. 
B) Caquexia. 
C) Hipotensão postural. 
D) Vasodilatação de extremidades.  
E) Cianose e hipóxia prolongadas. 

 
 
 

19 - Durante o estágio médio (associativo) do aprendizado 
motor, os aspectos espaciais e temporais vão se organizando 
e o movimento ocorre em um padrão mais coordenado. 
Assinale a alternativa que melhor corresponde ao que deve 
ser feito em relação às pistas para o aprendizado durante 
esse estágio:  

A) Diminuir as pistas proprioceptivas e fornecer mais 
pistas visuais. 

B) Enfatizar tanto as pistas proprioceptivas quanto as 
visuais. 

C) Enfatizar pistas proprioceptivas e diminuir as pistas 
visuais. 

D) Diminuir tanto as pistas proprioceptivas quanto as 
visuais. 

E) Fornecer apenas feedback auditivo. 
 
20 - O paciente com Paralisia Facial Periférica apresenta 
dificuldade em realizar as mímicas faciais. Para avaliar o 
músculo Bucinador, que ação deve ser solicitada ao 
paciente?  

A) Sorrir mostrando os dentes. 
B) Franzir o nariz. 
C) Estirar a língua. 
D) Fechar os olhos. 
E) Soprar. 

 
21 - As contraturas musculoesqueléticas respondem bem a 
qual dos tratamentos citados abaixo? 

A) Alternância entre calor superficial e crioterapia. 
B) Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea 

(TENS) e Ultravioleta. 
C) Microcorrentes associadas à Laserterapia. 
D) Exercícios concêntricos em piscina fria. 
E) Calor profundo associado a alongamento 

prolongado. 
 
22 - Na epicondilite lateral, o paciente refere dor ao realizar 
qual movimento?  

A) Flexão resistida do cotovelo. 
B) Desvio ulnar resistido com abdução do polegar. 
C) Extensão resistida do punho e do dedo médio. 
D) Extensão do cotovelo. 
E) Rotação externa de ombro. 

 
23 - Durante a avaliação de pacientes com 
comprometimento ortopédico, é necessária, por vezes, a 
realização de testes para auxiliar o diagnóstico cinético-
funcional. Assinale a alternativa abaixo que faz referência 
ao teste de Finkelstein:  

A) Flexão de punhos com dorso das mãos encostados 
por um minuto. 

B) Abdução e rotação externa de quadril com joelho 
fletido. 

C) Flexão plantar com inversão de tornozelo. 
D) Polegar fletido sobre a palma da mão e punho em 

desvio ulnar. 
E) Adução e rotação interna de ombro com cotovelo 

estendido. 
 
 
 
 
 



 

24 - Respiração irregular, com aumento e diminuição da 
frequência e da intensidade respiratórias, com períodos de 
apneia. O texto refere-se a qual padrão respiratório 
patológico? 

A) Respiração de Biot. 
B) Respiração de Cheyne-Stokes. 
C) Gasping. 
D) Respiração paradoxal. 
E) Taquipneia transitória. 

 
25 - O desempenho do coração como bomba depende de sua 
capacidade de contrair eficazmente. São propriedades do 
músculo cardíaco, EXCETO:  

A) Excitabilidade. 
B) Voluntariedade. 
C) Automaticidade. 
D) Condutividade. 
E) Contratilidade. 

 
26 - A tromboembolia venosa representa uma causa 
importante de morbidade e de mortalidade. São condições 
que predispõem ao tromboembolismo, EXCETO:  

A) Idade avançada. 
B) Cateteres intravasculares. 
C) Linfonodomegalia. 
D) Paciente restrito ao leito. 
E) Politraumatismo. 

 
27 - No primeiro trimestre de vida, o bebê apresenta muitos 
reflexos primitivos. Um deles caracteriza-se pela postura de 
extensão e abdução do membro superior do lado da face 
(podendo haver também extensão do membro inferior 
homolateral) e abdução e flexão do membro superior do 
lado da nuca, quando a cabeça é rodada lateralmente. É a 
chamada postura de esgrimista. O texto refere-se a qual 
reflexo primitivo?  

A) Reflexo de Moro. 
B) Reflexo tônico-cervical simétrico. 
C) Reflexo de Landau. 
D) Reflexo de Galant. 
E) Reflexo tônico-cervical assimétrico. 

 
28 - Ao sofrer um trauma cranioencefálico, a criança pode 
apresentar comportamento impulsivo, falta de cuidados 
com sua segurança e inabilidade de reconhecimento de 
comportamentos socialmente inadequados. Isso pode 
ocorrer inclusive durante as sessões de Fisioterapia. Essa 
descrição indica que tipo de déficit?  

A) Nas funções executivas. 
B) Sensoriais. 
C) Na memória. 
D) No nível de vigília. 
E) Na orientação espaço-temporal. 

 
  



 

PARTE II – PORTUGUÊS 
 
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 

João Grande sentou para espiar. Pedro Bala se afastou 
com o Professor para um canto. Queria combinar uma 
maneira de roubar a imagem de Ogum da polícia. 
Discutiram parte da noite e já eram onze horas quando 
Pedro Bala, antes de sair, falou para todos os Capitães da 
areia: 

- Minha gente, eu vou fazer um troço difícil. Se eu não 
aparecer até de manhã, vocês fica sabendo que eu tou na 
polícia e não demoro a tá no reformatório, até fugir. Ou até 
vocês me tirar de lá… 

(Jorge Amado. Capitães da areia. São Paulo: Cia. das 
Letras, 2008.) 

 
O livro Capitães da Areia, de autoria de Jorge Amado, 

foi publicado em 1937 e trata da vida de menores 
abandonados, em Salvador, Bahia. Pedro Bala é um dos 
líderes do grupo. 

No episódio narrado, uma imagem de Ogum, divindade 
cultuada em rituais religiosos afro-brasileiros, está em poder 
da polícia. Pelas leis brasileiras da época retratada na obra, 
manifestações religiosas que não fossem ligadas à igreja 
Católica eram proibidas. 
 
29 - No trecho, para obter o efeito da verossimilhança, o 
autor utilizou, na fala de Pedro Bala: 

A) A linguagem típica do nordestino. 
B) O jeito de falar típico de quem tem pouca idade. 
C) Uma linguagem diferente da norma-padrão. 
D) O jeito de falar de quem busca esconder alguma 

coisa. 
E) Uma linguagem bem mais coloquial, diferente da 

do trabalhador. 
 
30 - No trecho, há uma expressão ambígua. Assinale a 
alternativa que apresenta a expressão e também a solução 
para a ambiguidade, no contexto da narrativa. 

A) “a imagem de Ogum da polícia” / a imagem de 
Ogum que estava em poder da polícia. 

B) “com o professor para um canto” / com o professor 
para uma música. 

C) “Discutiram parte da noite” / debateram em nome 
da noite. 

D) “Uma maneira de roubar” / um jeito de furtar. 
E) “Você fica sabendo” / todos fiquem conhecendo. 

 
31 - Indique a única frase em que a colocação pronominal 
está de acordo com a norma padrão. 

A) Nunca soubemos quem roubava-nos. 
B) Que Deus acompanha-te! 
C) Agora, se ajeite e durma bem. 
D) Agora me convenci de que me enganavam. 
E) Me levantei assim que chamou-me ao telefone. 

 
32 - Leia a sinopse de um capítulo na novela “Meu 
pedacinho de chão”. A seguir, assinale a afirmação que 
apresenta uma oração subordinada adverbial temporal 
reduzida. 

 

Em Meu Pedacinho de Chão, Pituquinha (Geytsa 
Garcia) sente muita falta de Serelepe (Tomás Sampaio). 
Inconformada, ela vai atrás do menino para reclamar de sua 
ausência. 

“Antes a gente se via mais, a gente ficava mais junto, 
não é como agora!”, diz. 

“Agora eu tenho coisa pra ler, que você mesma me 
arrumou, não é verdade?”, rebate. “Teu irmão não tem mais 
livros que nem esse?”, pede. Pituca fica brava e responde: 
“Tem, mas eu não te dou!”. 

Logo depois, ela dá o dedinho para ele e eles oficializam 
o fim da amizade. Ela pega o livro de volta e deixa Lepe 
profundamente chateado. Chegando em casa, ela chora e 
conta para a mãe o que aconteceu. 
 

A) “Antes a gente se via mais […]” 
B) “Chegando em casa […]” 
C) “Agora eu tenho coisa para ler […]” 
D) “Logo depois, ela dá o dedinho para ele […]” 
E) “[…] ela vai atrás do menino para reclamar de sua 

ausência” 
 
33 - Identifique a figura de linguagem presente em: 
 

“Meu peito agora dispara 
Vivo em constante alegria 
É o amor que está aqui” 
(Carlinhos Brown e Marisa Monte) 
 

A) Comparação 
B) Hipérbole 
C) Eufemismo 
D) Antítese 
E) Metonímia 

  
A questão 34 refere-se a tira seguinte: 

 
Folha de S. Paulo 12/10/2005 

 
34 - Das afirmações seguintes: 
I- A linguagem empregada na frase “Um labirinto é uma 
metáfora da vida” é denotativa. 
II- O emprego da palavra metáfora, no contexto, constitui 
uma metáfora. 
III- O rato associa o labirinto à metáfora da vida porque 
ambos apresentam caminhos certos e errados que podemos 
tomar durante o percurso. 
 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
B) Apenas os itens I e III estão corretos. 
C) Todos estão corretos. 
D) Apenas os itens II e III estão corretos. 
E) Apenas o item III está correto. 

 
 
 
 



 

35 - A função sintática, respectivamente, dos termos 
destacados no trecho seguinte é: 
“Agora, várias empresas estão participando de uma grande 
campanha de enfrentamento à exploração sexual de crianças 
e adolescentes. A garantia dos direitos humanos de nossa 
crianças e adolescentes é fundamental para o 
desenvolvimento do Brasil. Participe também desta 
campanha. ” 

A) Complemento nominal / objeto indireto 
B) Complemento nominal / objeto direto 
C) Objeto indireto / complemento nominal 
D) Objeto direto / objeto indireto 
E) Aposto / objeto indireto 

 
A questão 36 refere-se a tira seguinte: 
 

 
(http://sonhosdelulu.blogspot.com.br/2009_04_01_archive.

html) 
 
36 - Qual é o processo de formação da palavra TPM (2º 
quadrinho)? 

A) Derivação parassintética 
B) Derivação imprópria 
C) Derivação regressiva 
D) Composição por aglutinação 
E) Redução 

 
A questão 37 refere-se ao texto seguinte: 
 

Na turma em que 
Ele andava 
Ele era 
O menorzinho 
O mais espertinho 
O mais bonitinho 
O mais alegrinho 
O mais  
Maluquinho 

(Ziraldo. O Menino Maluquinho. São Paulo: 
Melhoramentos, 1980. P. 20-1.) 

 
37 - Para caracterizar sua personagem, Ziraldo utiliza vários 
adjetivos no seguinte grau: 

A) Superlativo relativo de superioridade. 
B) Superlativo absoluto sintético. 
C) Superlativo absoluto analítico. 
D) Superlativo relativo de inferioridade. 
E) Comparativo de superioridade. 

 
38 - Assinale a alternativa cujo termo destacado tem a 
função de predicativo do objeto. 

A) Seus dois filhos estão muito quietos. 
B) Ele permanecia agachado. 
C) O amor da minha vida é ela. 
D) Considero seu comentário infeliz. 
E) A criança continua febril. 

39 - O acento indicador de crase foi empregado 
corretamente em todas as alternativas, exceto em: 

A) A modelo se veste à Saint Laurent. 
B) À meu ver, ela está certa. 
C) De segunda a sexta-feira, às 14h, temos treino na 

escola. 
D) O acesso àqueles sites já está liberado. 
E) Seu maior desejo era ir à Inglaterra. 

 
40 - Das frases seguintes: 
I- A garota esqueceu as brigas. Preferiu lembrar só os bons 
momentos. 
II- Algumas vezes desobedeço os meus instintos. 
III- Trabalhava com afinco porque visava a uma promoção 
no final do ano. 
 

A concordância verbal está correta em: 
A) I e III 
B) II e III 
C) I e II 
D) Todas 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

 


